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Hein van Ierse!
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Wedstrijdklaar maken op Toxandria
Toxandria of Tox, zoals de insiders zeggen, is heel veel jaren geleden
een van de eerste golfbanen die geïnterviewd is voor het vakblad
Greenkeeper. Toen de wedstrijdcommissie van Toxandria met de
vraag kwam of we geen verhaal zouden kunnen schrijven over de
voorbereidingen op een aantal belangrijke toernooien die Toxandria
dit jaar heeft te organiseren, hoefden wij daarom niet lang te denken.
Wij spraken met hoofd greenkeeper Sjaak Pelkmans en baancommissaris Marcel Goedemans, die toevallig kwam binnenwandelen.

waterhuishouding verbeterd en de plant
stev1ger maakt.·
Emelten
Een andere ramp waarmee Toxandna
afgelopen wmter met geconfronteerd 1s,
z•jn de emelten. Pelkmans~ "WIJ hebben
1n het na1aar een aantal monsters genomen en e•genhJk geconcludeerd dat er
weinrg aan de hand was. Dat klopte dus
n1et want deze Winter zaten er dus heel
veel, zowel m de fairways als 1n de
greens. WIJ hebben de greens en gedeeltes van de fa,rway behandeld met een
mengsel van Dursban granulaat en graszaad Dat m•ddel is met de Vert•seed
doorzaa1machrne In de grond gebracht
en heeft zonder meer heel goed
gewerkt. Wij hebben vele duizenden
emelten van de greens geraapt.
Voorbereidingen
Gen~g geprao~t over de problemen van
Toxandna. Wat gaan de greenkeepers nu
doen om tijdens de toernoo1en uptop op
orde te Zijn Hieronder staan puntsgewijs
de werkzaamheden d1e Pelkmans voor
ogen staan.

Jeugdtoernooi
· 1et toP•nooJ in kwest1e IS een
Internatronaal Jeugd Open, dat van 4 tot
en met 6 JUli wordt georgamseerd
Verder staat er op het planbord van het
team van Pelkmans nog het NatJonale
Dames Strokeplay op 8, 9 en 10 JU OI
2001 .
Goedemans: "Voor een belangnJk toernooi moet Je natuurliJk altiJd je best
doen, maar Toxandna heeft de handtcap
dat we bez1g z1jn met een traject om de
kwahte1t van de greens naar een hoge
nrveau te brengen Gedurende de afgelopen Jaren ZIJn ieder naJaar de greens
gevert1dra1nd met een extra grote vert1dra1n tot een d1epte van orca 35 cm d•ep
en daarna 1ngeveegd met zand. Dat
betekent dat we als we 1n het naJaar met
voldoende weer hebben om de schade te
herstellen, we het vOOrJaar mgaan met
greens d1e n1et opt1maal Zijn •
Pelkmans vult aan· "Daarnaast hebben
we ook nog fors last gehad van sctummelurtbraak kort na de bewerkmg van de
greens met de vert1-dram •
Pe!kmans filosofeert dat de schlmmefurtbraak well1cht 1ets te maken zou kunnen
hebben met het vert•·dra•nen m het

naJaar Pelkmans· "Door de zware
bewerking is well1cht 1n de grond vastgelegde stikstof vnJgekomen. D1t zou de
schimmeluitbraak kunnen verklaren· .
Pelkmans nuanceert ZIJn verhaal ovengens meteen, want Toxandria had last
van zowel fusarium, wat een stikstofliefhebber 1s en dollarspot dat eerder
optreedt b•J we1019 st1kstof
Toxandria heeft we101g kunnen doen om
de sch1mmels te bestnjden. Er IS alleen
gespoten met IJzersulfaat en extra kah v1a
kahOJtraat. Het gebru1k van IJZersulfaat IS
natuurliJk bekend maar de keuze voor
kalrOltraat 1S minder voor de hand liggend. Pelkmans~ "kali wil wel eens wat
doen tegen sch1mmels omdat het de

1. Maaien tees, fore-greens en fa1rway.
Normaal 2 keer per week, 1n de voorbereidingen 3 keer per week, tijdens het
toernOOI iedere dag.
2. Greens maa1en
• normaal tijdens seizoen 5 mm gemeten
op de mach1ne en 4.5 op de pnsma
• 1n de voorbereiding in stappen van 1/2
mm terug naar 4 mm
• tijdens se1zoen afhankeliJk van snelheid
eventueel nog lager
3 Rollen met 111braung rollen. Toxandna
heeh er behoudens een proef nog geen
ervanng mee, maar w1l tijdens het toernooi trJdehJk de greens gaan rollen met
v1bratmg rollen.
4. VertiCuteren. Rond 1/2 me1 worden
alle greens gevertiCuteerd met de mataway, d1e zo'n 1.5 cm drep door de
bodem gaat Na 2 weken lijkt het net
alsof je hebt doorgezaard Op de snijvlakken komt dan JOng gras tevoorschiJn
5. Verticaal maa•en. Na het vertiCuteren
komt een wekelijkse frequentie van verticaal maa•en. Pelkmans doet dat altiJd
met twee mach1nes. Een mach1ne verzorgt het verticaal maaren. De tweede
machroe maa1t gewoon en scheert alles
weer vlak.
6. Ander maa1 patroon. Om de baan
v1sueel wat aantrekkeliJker te maken,
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greenkeepers 1n de korte beschikbare tijd
heel snel het maarwerk kunnen Uitvoeren

wordt 1n de laatste week de fa1rway ledere dag gemaaid op 15 mm, waarbiJ er
n1et gewLsseld wordt van maa1ncht1ng
Zodat de vleug van het gras extra dUldelijk wordt
7 Bunkerranden. Pel ·mans heeft s1nds
kort een lichtgewiCht bosmaa1er
Waarmee hij de bunkerranden extra
makkelijk kan bijhouden. Op de bosmaaier Zll een opzetstuk met 2 Cirkelvormige messen d1e als een heggenschaar
over elkaar schulven
8. Poetsen Je moet ook tijdig beg1nnen
met tal van kle1ne klussen om het hele
terre1n tot 1n detail 1n orde te knjgen
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9 Land1ngszone u1tmaa1en. Toxandria 1s
een bosbaan met een redelijk: smalle fairway. De semHough loopt meestal tot
aan de bosrand. In de loop van het seizoen wordt de sem1-rough op hoogte
van de land1ngszone een aantal meters
d1ep u1tgemaa1d 1n het bos.
Mensen
Het grootste deel van het werk moet
Pelkmans doen met ZIJn e1gen mensen.
Het team van 1n het totaal zes mensen
wordt tijdens de toernooen aangevuld
met een vak:ant1ekracht of een jeugdlid
d1e de bunkers aanharkt Zodat de

Vroeg op
De meeste toernoo1en beg1nnen om
ongeveer 08.00 uur Dat betekent dat je
vooraf met voldoende tijd hebt om alles
te maa1en 's Ochtends maa1t het team
greenkeepers dus alleen de tees, greens
en fore-greens Dan blijft er nog wel tijd
over voor het sweepen van de fa1rways.
's Avonds na de wedstnjd worden dan
de ovenge zaken van de baan gemaald,
dus de fa1rways en de sem1-rough. De
d1vots worden gevuld en er worden heel
veel ballen geraapt op en om de dnvmgrange.
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